Er waren eens
twee mannen…
Dennis, beter bekend als Dendennis, de hakende man, was op zoek naar mensen
die zijn haakpatronen konden testen en daar meldde zich Wim, een andere hakende
man. Dat zag Dennis niet aankomen, een man uit België die goed patronen kan
testen en dan ook nog eens enorm creatief is. Na jaren van testen en online contact
was er in 2018 een haakcruise in het zuiden van Nederland. Wim en Dennis gingen
daarnaartoe en hebben de hele dag in het zonnetje op een boot gehaakt en
gebreid. Op deze boot was ook de vertegenwoordiger van Lang Yarns aanwezig.
Zij raakten met zijn drieën aan de praat en zo ontstond het idee om iets
gezamenlijks te ondernemen. Dennis opperde gelijk om een breiboek te maken.
Het grote probleem was dat Dennis nog niet kon breien, maar Wim wel. Dit was de
perfecte gelegenheid om een boek te maken. Als het Wim lukte om Dennis te leren
breien, dan moest het lukken om dat ook aan anderen uit te leggen. En zo begon dit
fantastische avontuur.
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Sokken breien is al een tijdje populair, maar wij misten toch een bepaalde stijl, iets
meer humor, vrolijkheid, iets unieks. Niet zomaar een sok met een inbrei- of Fair Isle
patroon. Sokken die wij zelf zouden dragen, niet alleen ‘s avonds thuis op de bank,
maar ook bij speciale gelegenheden, zakelijke afspraken, voor de klas en bij het
uitgaan.
Wij zijn de uitdaging aangegaan om sokken te ontwerpen die anderen ook
inspireren om te beginnen met breien, en om te laten zien dat je met Fair Isle
breien ook hele vrolijke en opvallende patronen kan maken. Van flamingo’s tot
doodshoofden en van avocado’s tot grafische patronen.
Hopelijk weten wij jullie te inspireren en te motiveren om ook het avontuur
van sokken breien aan te gaan.
Groetjes,
Wim en Dennis

zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.
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Oorspronkelijk vond Wim, die in zijn leven al heel wat creatieve watertjes
heeft doorzwommen, de naam ‘Meneer de Breibeer’ wel leuk klinken.
Maar om het een wat internationaler tintje te geven, werd het al gauw
‘Mr. Knitbear’. En dat natuurlijk omdat hij zo’n groot knuffelgehalte heeft.

Dendennis is Nederlands bekendste mannelijke haker en heeft al vele
haakboeken op zijn naam staan. Dennis, zijn eigenlijke naam, woont in

Creatief zijn werd al van kindsbeen af gestimuleerd. Van knutselen tot

Amsterdam samen met zijn vrouw, volwassen dochter en zoontje.

muziek beluisteren, van zingen tot mopjes vertellen: er ging geen dag
voorbij of er werd wel iets gecreëerd. Als tiener zocht Wim zijn weg in

Hij heeft zijn creativiteit niet van een vreemde, zijn moeder was altijd

het theater, waar hij ook zijn liefde voor zingen ontdekte. Dat leidde tot

al aan het handwerken toen hij klein was. Knutselen, bouwen, tekenen,

een twaalf jaar durende opleiding voor zang en een best succesvolle

origami en ook haken en breien. Het was dus ook niet gek dat Dendennis

deelname aan Idool 2007.

op redelijk jonge leeftijd het doel had daar meer mee te doen. Na zes
maanden op de tekenleraaropleiding gezeten te hebben, besloot hij toch

Maar in 2009 ging Wim weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hij stond

om grafisch vormgever te worden. Na de grafische opleiding kreeg hij

ondertussen al jaren voor de klas en merkte dat zijn leerlingen nog

direct een baan aangeboden bij een mooi reclamebureau en werkte aan

weinig in aanraking kwamen met al de creatieve dingen die hij zelf als

diverse grote reclamecampagnes.

welpje rijkelijk mocht uitproberen. Bij veel kinderen was de fijne motoriek
ver te zoeken. Dat moeten we kunnen stimuleren, dacht meester Wim.

In 2006 startte hij zijn eigen grafisch ontwerpbureau en werkte aan een

En hij sprokkelde al zijn moed bij elkaar en stapte een plaatselijke

indrukwekkend portfolio.

wolwinkel binnen.

In 2012 was Dendennis op zoek naar een manier om te

Daar kreeg hij in eerste instantie te horen dat hij best

ontspannen; hij besefte dat hij 90% van de dag naar

eens op YouTube kon gaan kijken hoe hij precies moest

een scherm keek: op het werk achter de computer,

haken. Maar als een beer zich ergens in vastbijt, geeft

onderweg op de telefoon en thuis naar een tv-scherm.

hij niet op. En niet lang daarna werd hij vaste klant,

Eerst begon hij met puzzelen, toen origami, toen

leerde hij medehaaksters en –breisters kennen. En zo

tekenen en uiteindelijk had hij zijn ultieme ontspanning

ging hij zich verdiepen in het breien.

gevonden in het haken.
Maar SOKKEN BREIEN bleef iets mysterieus. Hij nam
Nu, in 2019, is hij weer klaar voor een nieuwe uitdaging.

deel aan die bewuste workshop, en er was een klik.

Hij besloot om samen met Wim een breiboek te maken,

En zo had Wim er weer een verslavende hobby bij.

maar daarvoor moest hij nog wel eerst leren breien.
Een perfecte reden om een boek uit te geven, want
als Wim Dennis kan leren breien, dan kunnen we het
allemaal leren.
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sokken
blocken

Breinaalden

Verfraai je breiwerk

Er is geen foute manier om sokken te breien. Dat betekent dat

Of je nu een bijzonder ervaren breier/breister bent of voor het

iedereen het op een andere manier doet, en iedere manier is goed.

eerst aan een sok begint, het resultaat zal altijd hier en daar een

Sokkenbreitechnieken zijn erg streekgebonden. Zo leren ze in België

schoonheidsfoutje vertonen. Dat mag je echter niet ontmoedigen,

nog vaak de methode met 4 lange dubbelpuntige breinaalden aan.

want er bestaat een manier om je steken te verfraaien na het breien.

In Nederland grijpt men vooral naar korte dubbelpuntige breinaalden.
Er zijn nog tal van andere opties, zoals een kort rondbreinaaldje, of een

Maak een sopje van lauw water (tussen 30°C en 40°C) en wat

lange rondbreinaald (magic-loop methode).

wolwasmiddel. Eucalan is hier een zeer bekend en goed middel
voor. Eucalan is een middel op basis van lanoline, dat van nature in

En dan zijn sinds kort ook de Addi Crasy Trio-naalden op de markt.

schapenwol voorkomt. Het houdt de vezels soepel en beschermt ze

Deze breinaalden hebben een flexibele kabel in het midden van iedere

ook. Je hoeft het middel niet uit te spoelen. Leg de sokken op een

naald. Dit zorgt ervoor dat je de steken van je sok over 2 naalden kan

badhanddoek, rol de handdoek op en druk stevig het meeste vocht

verdelen en toch met gemak kan breien. De metalen varianten hebben

uit de sok. Terwijl hij nog vochtig is, span je hem over een sockblocker.

daarbij ook nog eens een rondere en een spitse punt, zodat je lekker zelf

Dat is een 2D-vorm van een voet (let op de maat!), waarop je de sok

kan kiezen met welke kant je het liefste breit.

helemaal laat drogen. Tijdens het weken en door het opgespannen
drogen, komen je steken prachtig naast elkaar te liggen.

Doordat je steken verdeeld zitten op slechts 2 breinaalden, verminder je

Het verfraait je breiwerk alleen maar.

het aantal naden. Die naden ontstaan op de plaatsen waar je aan een
nieuwe naald begint te breien. Als je sokken breit op 5 dubbelpuntige
naalden, heb je 4 naden in je sok. Bij de Addi Crasy Trio-naalden zijn dat
er dus maar 2.
Ben je een avontuurlijke breier, die al ervaring heeft met een andere
breitechniek en die toch de Addi Crasy Trio’s wil proberen, dan raden we
je aan om even door te bijten. In het begin voelt het allemaal wat anders,
maar de Addi Crasy Trio-naalden kunnen je een meer ontspannen
manier van breien helpen ontwikkelen.
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UITLEG
Lees eerst even aandachtig de werkwijze op blz 43.
Zet het gewenste aantal steken op met Jawoll Twin en verdeel ze al
breiend (= toer 1) over het gewenste aantal breinaalden.
Boord:	Brei de boord volgens de tabel op pagina 20 en wissel om de
3 toeren van kleur. Je kan er ook voor kiezen om de boord effen
te breien.
Been:	Brei alle steken recht met Jawoll Twin en wissel vervolgens om
de 3 toeren van kleur. Je kan er ook voor kiezen om de boord
effen te breien.
Hiel:	Brei een boemeranghiel.
Voet:	Brei alle steken recht en wissel om de 3 toeren van kleur tot je
de gewenste voetlengte hebt bereikt.
Teen:	Brei de teen en wissel om de 3 toeren van kleur volgens het
schema op pagina 29.
Nu blijven er nog enkele steken over. Naai die dicht om de sok te sluiten en
werk de draad weg. Werk ook de andere draden weg. Block je sokken om
ze helemaal te laten schitteren (zie pagina 11).

Tip van Wim:
Wil je strepen breien zonder oneffenheden in de kleurovergang?
Brei dan de eerste steek van de tweede toer van de nieuwe kleur
één steek lager.
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When life sucks

wear fun
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socks

ice l

Revolutionair! Onze ijsjes zijn vet- en suikervrij. Ze bevatten geen
gluten of lactose. Er zitten geen calorieën in én ze smelten niet.
Met deze zomerse sokken ga je menig roomijsfan jaloers maken.
Wat is jouw favoriete smaak?

materiaal

Garen

• Sokkenbreinaalden 2,5 mm (of

LANGYARNS JAWOLL

de naalden die je voorkeur

• 83.0094 Wit

hebben)

• 83.0250 Oker

• Stopnaald

• 83. 0220 Lichtblauw

• Schaartje
• Sockblocker
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to wear
boring
socks

Met deze sokken kan je je van je stoutste kant laten zien. En dan
met name op je voetzolen. Op het been brei je een coole schedel
en gekruiste botten. Op de zolen staat een kleine verrassing.
Wanneer iemand je komt storen tijdens een broodnodige pauze
of in je welverdiende vakantie, dan leg je gewoon je voeten naar
omhoog en geeft daarmee een duidelijk signaal.

materiaal

Garen

• Sokkenbreinaalden 2,5 mm (of

LANGYARNS JAWOLL

de naalden die je voorkeur

• 83.0004 Zwart

hebben)

• 83.0001 Wit

• Stopnaald

• 83.0060 Rood

• Schaartje
• Sockblocker
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